Intencje mszalne w tygodniu 8.07 - 14.07.2019 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 12)

Wtorek

18.00

zm. + Lucyna Szydło ( greg. 13)

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 14)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 15)

nr 27 / 07. 07. 2019 r. ( Rok V ).

Piątek

18.00

zm. + Lucyna Szydło ( greg. 16)

Sobota

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 17)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. +Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 18)

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.07.2019 r.
1. 14 Niedziela zwykła.
2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca lipca. Dziś też po Mszach Świętych zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
3. Na wakacjach, urlopach, wypoczynku, nie zapomnijmy o codziennej modlitwie
i o niedzielnej Mszy Świętej. Szukajmy Pana Boga w przyrodzie kontemplując
Jego chwałę i wielkość, Jego bliskość i Opatrzność.
4. Dziś ofiarą niedzielnej tacy mszalnej wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne
w Przemyślu, modlimy się o nowe powołania do Służby Bożej w sakramencie
kapłaństwa, również z naszej parafii.
5. W sobotę - 13 lipca - comiesięczna Modlitwa Różańcowa w naszej parafii
w intencji wydarzenia Rekolekcji Ewangelizacyjnych zaplanowanych na wrzesień
przed odpustem św. Michała Archanioła. Zapraszam do tej szczególnej modlitwy
Róże kobiece z naszej parafii.
6. W najbliższą sobotę – 13 lipca - również odpust św. Jana z Dukli - w kościele na
Puszczy - Msze Święte odpustowe o godzinie 9.00 i 12.00. Druga cześć Odpustu
w niedzielę u Ojców Bernardynów w klasztorze w Dukli o godzinie 11.00.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 13.07. - proszę rodziny; Bieniek i Czaja.
Dziękuję rodzinom; Wojtowicz, Cypara, Czelniak za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Słuchajmy *Radia Fara* towarzysząc pątnikom wędrującym i zdążającym na
Jasną Góre w pieszej pielgrzymce do Częstochowy do Matki Bożej.
10. Pamiętajmy w modlitwie o młodych z naszej parafii, którzy wyjechali na
wakacje z Bogiem - Ruch Apostolstwa Modlitwy - do Ustrzyk Górnych i również
do Dubiecka (RAM).

Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
14 Niedziela zwykła.
„Panie, przez wzgląd na Twoje imię
nawet złe duchy nam się poddają”.
Wtedy rzekł do nich Jezus:
„Widziałem szatana spadającego
z nieba jak błyskawica.
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”...
z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 10,1-12.17-20)
Eucharystia, Msza Święta, to święty czas. W godzinie Eucharystii, ofiary Mszy
Świętej Jezus umiera i uzdrawia człowieka. Bóg jest poza czasem, ale ta jedna
Godzina rozciąga się na wszystkie inne godziny dnia. W każdej chwili człowiek
może obojętnością zabić Boga. I w każdej chwili Pan Bóg może uzdrowić cudem
człowieka. Jeśli odrzucamy Boga prawdziwego, to wówczas idziemy za swoim
wyobrażeniem - będziemy wówczas Boga usuwać z życia - bo prawdziwy Bóg
będzie nam niewygodny. Jezus jest Bogiem, który nieustannie kocha nas - nawet
najgorszego zbrodniarza - i każdego z nas może powołać do swojej służby.
Bóg spotkanie z człowiekiem - z każdym z nas - rozpoczyna od uleczenia zranień
i ran. Warto o tym pamiętać. Relacja z Bogiem to dar spojrzenia Twarzą w twarz.
Człowiek może patrzeć Bogu w oczy - bo są to oczy Jezusa - „Dotąd Cię znałem ze
słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się
w prochu i popiele” (Por. Hi 42,5-6). Tak - droga przyjaźni z Jezusem w Kościele - to
jedyny sposób by pokonać zło, które działa w tym przedziwnym świecie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Biblia a tatuaże.
Cz. 3.

Wydaje się, że podstawowy powód,
dla którego w Piśmie Świetym - Biblii tak trudno odnaleźć odniesienia do
rzeczywistych tatuaży, jest niezwykle
prosty. Religijne Żydowskie Prawo
Starego Testamentu zabraniało
„nacinania”, co należy rozumieć także
jako zakaz nakłuwania, ciała. Zakaz ten
został wyrażony wprost i zapisany
również w Prawie Mojżesza, najpierw
w Księdze Kapłańskiej, a potem jeszcze
w Księdze Powtórzonego Prawa: Nie będziesz nacinał ciała na znak żałoby po
zmarłym ani umieszczał na ciele znaków tatuażu (Kpł 19,28; por. Kpł 21,5 i Pwt 14,1).
Z powyższego biblijnego zdania, prawa żydowskiego wynika, że nacinanie ciała
wiązało się przede wszystkim z praktyką żałobną, pochodzącą prawdopodobnie
ze środowiska kananejskiego lub ogólnie pogańskiego. Tak, dlatego z motywów
czysto religijnych, tego typu samookaleczenie zostało w Izraelu zabronione.
Podobny zwyczaj, poświadczony również w Biblii, mówi o rytualnym nacinaniu
swojego ciała przez fałszywych, pogańskich proroków, którzy w ten sposób
chcieli przywołać uwagę i działanie swego bożka Baala: „Oni zaś, krzycząc głośno,
nacinali się według zwyczaju mieczami i włóczniami, aż się pokrwawili ”(1Krl 18,28).
Choć to nacinanie ciała, o którym mowa w tekście, nie oznacza automatycznie
tatuowania, uważny czytelnik Słowa Bożego i modlitwy na pewno zauważy, że
w przytoczonym wcześniej zdaniu z Księgi Kapłańskiej, w którym zakazano
nacinania ciała, słowo *tatuaż* wreszcie padło (por. Kpł 19,28). Jest to jedyne
w całym Piśmie Świętym miejsce, w którym tłumacze posługują się niekiedy
takim właśnie przekładem, choć trzeba przyznać, że istnieją duże wątpliwości
dotyczące słuszności użycia tego określenia.
W tekście hebrajskim chodzi bowiem o termin, który w całej Biblii występuję
tylko jeden raz i tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co on oznacza. Słowniki
biblijne wskazując na niepewną etymologię słowa podkreślają i wskazują, że
niekoniecznie musi ono oznaczać tatuaż, może chodziło tu po prostu o jakąś
ozdobę na ciele albo amulet odstraszający duchy zmarłych. I znowu kwestii tej
do końca w pełni chyba nie można rozwiązać.
Dlatego jako wniosek końcowy, po całościowym przyjrzeniu się wszystkim
wyrażeniom w Biblii mogącym oznaczać tatuaż, należy stwierdzić, że Biblia
nigdzie nie mówi o tatuażach w sposób jasny pewny. Jedynym pewnikiem
wynikającym z Pisma Świętego jest zakaz nacinania ciała, co należy
interpretować również jako zakaz czynienia tatuaży. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Sztuka decyzji. Cz.4.
Dary Ducha Świętego, dary rozumu i rady - przez porównanie - jak samochodowa
nawigacja, pomagają podejmować trafne decyzje i wybierać w życiu właściwą
drogę, drogę prowadzącą do celu, którym jest życie wieczne.
Dary Ducha Świętego „dopełniają i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują”
– czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 1831). O mądrości wiemy, że
jest patrzeniem na świat i ludzi oczami Boga. A jak działają dary rozumu i rady ?
Zachwycają mnie bardzo definicje siedmiu darów Ducha Świętego, które zostały
zaproponowane przed laty przez ks. Jerzego Szymika; zwięzłe, trafne, celnie
ujmujące istotę sprawy. Dar rozumu w tym jego ujęciu „jest sztuką wnikania
w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą,
między moim krzyżem a miłością Boga – w konkretnej perspektywie mojego życia,
losu. Pomaga on równocześnie rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie,
miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to,
co się z nim dzieje, traci bowiem *Ducha*. Rozumnie postępować oznacza
bowiem *biorąc pod uwagę Pana Boga*”. Dlatego dar rozumu, udoskonalający
naturalne zdolności człowieka, jest tak istotny dla życia chrześcijańskiego.
Pomaga widzieć naszą teraźniejszość i przyszłość tak bardziej szerzej, głębiej,
w perspektywie wieczności.
Tak pojętą rozumność widać wyraźnie w postawie Pana Jezusa w Ewangelii. Jezus
po prostu doskonale wiedział, kto Go posłał, skąd przyszedł i dokąd zmierza.
Widać to w Ogrójcu, gdy na modlitwie zgodził się spełnić wolę Ojca do końca.
Dlatego powstrzymał uczniów, którzy chcieli obronić Go przed pojmaniem.
(cdn.)

